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Geachte mevrouw Wennekendonk,
Wij hebben uw adviesaanvraag tarieven spoor 2015 in de ROCOV vergadering op 18 september
2014 besproken. Het ROCOV Gelderland Stadsregio brengt in deze brief haar advies hierover uit.
Eenzelfde brief gaat ook naar Arriva, waarmee u samen dezelfde adviesaanvraag heeft ingediend.
Daling opbrengst Studenten OV-kaart
Ten opzichte van de daling van de opbrengst Studenten OV-kaart voor de trein hanteren wij hetzelfde
argument als eerder geformuleerd t.o.v. de bus:
“U heeft te maken met dalende inkomsten vanwege een bezuiniging opgelegd door het ministerie van
OCW op basis van een contract inzake de studenten OV-kaart. Dit is een contract dat loopt buiten
reguliere subsidiestromen die u ontvangt. Het ministerie is in dit geval dus uw opdrachtgever. Wij
beschouwen uw relatie met het Ministerie van OCW als een opdrachtgever / opdrachtnemer relatie en
vinden het daarom onjuist dat u voorstelt de vermindering aan inkomsten op de reguliere reiziger te
verhalen.”
We zijn het dan ook volledig met u oneens dat derving van inkomsten uit een contract met een andere
overheid gecompenseerd moet worden door de overige reizigers. Primair dient u met de instantie
waarmee u het studentencontract afgesloten hebt in overleg te gaan indien u het vervoer van de
studenten niet kunt uitvoeren voor het te ontvangen bedrag.
De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft de aanvraag voor compensatie SOV voor de bus niet
ingewilligd..
Dubbel Opstap Tarief (DOT)
Hierover is reeds in 2013 een beslissing genomen. Hoewel wij het oneens zijn met deze beslissing
willen we er nu niet op terug komen en zullen de aanpassing van het tarief accepteren.
Landelijke Tarief Index (LTI)
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De LTI zonder compensatie voor “vraaguitval” is volgens ons de juiste index, waarmee uw kosten
gecompenseerd kunnen worden. Het toepassen van het LTI vinden wij dan ook redelijk mits in
principe toegepast op alle tarieven.
Advies: akkoord met verhoging van uw kilometertarieven trein met de DOT en de LTI van 1,14 %.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van dit advies nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat. De gegevens staan bovenaan deze brief.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland - Stadsregio
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